
 ЗАЦВЕРДЖАНА 
Пастанова Прэзідыума  
Нацыянальнай акадэміі  
навук Беларусі 
26.11.2010 № 64 
(у рэдакцыі пастановы 
Прэзідыума Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 
01.03.2017 № 15-а) 

 
 

СКЛАД 
Рэспубліканскай тапанімічнай 
камісіі пры Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі 

 

 
Капылоў 
Ігар Лявонавіч  

– дырэктар філіяла «Інстытут мовазнаўства імя 
Якуба Коласа» дзяржаўнай навуковай 
установы «Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
філалагічных навук (старшыня камісіі) 
 

Міцкевіч 
Вольга Уладзіміраўна 

– вучоны сакратар філіяла «Інстытут 
мовазнаўства імя Якуба Коласа» дзяржаўнай 
навуковай установы «Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат філалагічных навук (вучоны 
сакратар камісіі) 
 

Лемцюгова  
Валянціна Пятроўна 

– доктар філалагічных навук, прафесар 
 
 

Марзалюк 
Ігар Аляксандравіч 

– старшыня Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры і 
навуцы, доктар гістарычных навук, прафесар 
 

Голубеў  
Валянцін Фёдаравіч 

– загадчык аддзела гісторыі Беларусі сярэдніх 
вякоў і пачатку новага часу дзяржаўнай 
навуковай установы «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
доктар гістарычных навук 
 

Ляхава  
Галіна Паўлаўна 

– галоўны рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага 
прадпрыемства «Белкартаграфія» Дзяржаўнага 
камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь 
 

Кампанец  – вядучы рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага 
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Людміла 
Уладзіміраўна 

прадпрыемства «Белкартаграфія» Дзяржаўнага 
камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь 
 

Стапановіч  
Іна Віктараўна 

– вядучы спецыяліст аддзела галоўнага 
рэдактара карт тапографа-геадэзічнага 
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 
«Белгеадэзія» Дзяржаўнага камітэта па 
маёмасці Рэспублікі Беларусь 
 

Бародзіч  
Ірына Уладзіміраўна 

– кансультант упраўлення геадэзіі і картаграфіі 
Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі 
Беларусь 
 

Багамольнікава 
Наталля Аляксееўна 

– дацэнт кафедры беларускай мовы 
філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі 
«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Францыска Скарыны», кандыдат філалагічных 
навук 
 

Гапоненка 
Ірына Алегаўна 

– прафесар кафедры гісторыі беларускай мовы 
філалагічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных 
навук  
 

Якубук 
Наталля Раманаўна 

– намеснік дэкана па навуковай рабоце 
філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі 
«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.С.Пушкіна», кандыдат філалагічных навук 
 

Копач 
Алег Ігаравіч 

– дацэнт кафедры камп’ютарнай лінгвістыкі і 
лінгвадыдактыкі факультэта сацыякультурных 
камунікацый Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук  
 

Мезенка 
Ганна Міхайлаўна 

– загадчык кафедры агульнага і рускага 
мовазнаўства філалагічнага факультэта 
ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя П.М.Машэрава», доктар 
філалагічных навук 
 

Дзятко 
Дзмітрый Васільевіч 

– загадчык кафедры беларускага мовазнаўства 
філалагічнага факультэта ўстановы адукацыі 
«Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 
імя Максіма Танка», кандыдат філалагічных 
навук  
 

Языковіч 
Ларыса Уладзіміраўна 

– галоўны рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага 
прадпрыемства «Выдавецтва “Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”» 
 

Малей 
Ганна Мікалаеўна 

– загадчык рэдакцыі літаратурнага і навуковага 
кантролю рэспубліканскага ўнітарнага 
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прадпрыемства «Выдавецтва “Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”» 
 

Шур  
Васіль Васільевіч 

– прафесар кафедры беларускай і рускай 
філалогіі філалагічнага факультэта ўстановы 
адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя І.П.Шамякіна», доктар 
філалагічных навук  
 

Кавалёва  
Алена Валер’еўна 

– загадчык кафедры англійскай мовы і методыкі 
выкладання замежных моў філалагічнага 
факультэта ўстановы адукацыі «Мазырскі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя 
І.П.Шамякіна» кандыдат філалагічных навук  
 

Янушкевіч 
Станіслаў Антонавіч 

– старшы выкладчык кафедры беларускага і 
супастаўляльнага мовазнаўства філалагічнага 
факультэта ўстановы адукацыі «Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», 
кандыдат філалагічных навук 
 

Шаруха  
Ігар Мікалаевіч 

– прафесар кафедры прыродазнаўства 
факультэта матэматыкі і прыродазнаўства 
ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А.А.Куляшова», кандыдат 
педагагічных навук  
 

Заруцкі  
Сяргей Аляксандравіч 

– дацэнт кафедры турызму і краіназнаўства 
геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі 
«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.С.Пушкіна», кандыдат геаграфічных навук 
 

 


